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2. ATO INFRACIONAL  

 

2.1. Conceito 

 

Para que se desenvolvam, neste presente artigo, reflexões concernentes ao 

universo de aspectos relativos a toda matéria criminal posta na lei 8.069 — o 

Estatuto da Criança e do Adolescente — imperiosa é a conceituação daquilo que 

aquela Lei batiza como ato infracional.   

 

Veja-se, desde logo, que a Lei dedica, em título denominado Da prática de 

Ato Infracional, três artigos referentes à temática. São eles: 

 

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal. 

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 

às medidas previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do 

adolescente à data do fato. 

Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas 

previstas no art. 101. 

 

Da rápida leitura do acima exposto se depreende, sem demora, que 

considera-se ato infracional todas as condutas que, seja no Código Penal ou na 

legislação tida como extravagante, é posta como crime ou contravenção penal.  

Entretanto, para que tal se configure, necessária a análise do aspecto 

subjetivo da conduta; a Lei estabelece como agentes do ato infracional aqueles que 

são, outrossim, destinatários de todo aquele diploma legal — as crianças e os 

adolescentes.   

Ou seja: quando criança ou adolescente pratica determinada conduta tida 

como crime ou contravenção penal, tem-se caracterizado o denominado ato 
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infracional, nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e de acordo com 

tal será responsabilizado, como se discutirá infra.   

O professor e doutrinador Marcos Antonio Santos Bandeira sabiamente 

pontua a questão em obra que busca, de forma brilhante, exaurir o tema: 

"Com efeito, se crime e contravenção, na essência, não diferem um 
do outro, o mesmo se dá com relação aos atos infracionais, pois a 
distinção é apenas subjetiva, ou seja, se a figura típica e antijurídica 
prevista, abstratamente, como crime ou contravenção estiver sendo 
praticada por um imputável penalmente, ele estará cometendo um 
crime ou contravenção e poderá sofrer uma pena, enquanto se esse 
mesmo ato estiver sendo cometido por um adolescente configurar-
se-á ato infracional e estará ele sujeito à imposição de uma medida 
socioeducativa e/ou protetiva."¹ 

 

Neste caminhar, conclui-se que, quando adolescente ou criança atua de 

forma a adequar-se às condutas previstas seja no Código Penal, seja na Lei de 

Contravenções Penais ou em qualquer outra legislação extravagante, ter-se-á ato 

infracional, e não mais há que se falar em crime ou contravenção penal nos moldes 

da responsabilização penal dirigida aos imputáveis. 

 

2.2. Conceitos de Criança e Adolescente 

 

Passada a conceituação daquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

entende como ato infracional, imprescindível é o debate acerca da natureza dos 

conceitos de criança e de adolescente.  

Destarte, veja-se que aquele diploma logo estabelece, em seu artigo 2º, 

critério temporal que busca diferenciar os dois conceitos:  

 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 
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Observe-se que a diferenciação técnico-política não se justifica tão somente 

em função de distinção conceitual doutrinária, mas, em verdade, dá-se por conta da 

disparidade existente nos tratamentos aos tidos como crianças ou adolescentes, 

como se demonstrará em tópico infra.  

Impõe-se mencionar o ensinamento do doutrinador Joé Jacob Vicente, que, 

em sua obra, contempla os pormenores da distinção estabelecida pelo legislador: 

 

"A divisão feita pela lei, portanto, não é aleatória, encontrando razões 
científicas para a distinção. Ao atingir a adolescência, o menor já tem 
discernimento a respeito da licitude e das consequências de sua 
conduta, podendo, assim, ser responsabilizado por ela."² 

 

Ainda quanto ao tema, interessante também a ponderação de Munir Cury, 

em sua obra: 

"As faixas etárias obedecem a critério de política legislativa, 
representando, todavia, a média das classificações existentes em 
outros ramos do conhecimento a respeito da época provável da 
passagem da infância para a adolescência."³ 

 

 Em que pese a argumentação destes autores, há aqueles que entendem 

que equivocou-se o legislador ao fixar o início da adolescência aos 12 anos. É o que 

afirma Paulo Lúcio Nogueira: 

"Assim, parece-nos que a fixação da adolescência aos doze anos 
completos contraria inclusive as regras mínimas das Nações Unidas 
para Administração da Justiça de Menores — 'regras de Beijing' —, 
que ao tratar da responsabilidade penal recomenda: 'nos sistemas 
jurídicos que reconhecem o conceito da responsabilidade penal para 
menores, seu começo não deverá fixar-se numa idade demasiado 
precoce, levando em conta as circunstancias que acompanham a 
maturidade emocional, mental e intelectual.'"  

 

2.3. Espécies de atos infracionais e relação com as medidas 

socioeducativas adequadas 
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Os atos infracionais são divididos em três categorias: leve, grave ou 

gravíssimo, a cada uma destas categorias existe uma medida socioeducativa 

adequada. 

Os atos infracionais considerados leves são os análogos aos crimes de 

menor potencial ofensivo e médio potencial ofensivo, v.g. calúnia, estelionato e 

receptação, a estes atos infracionais a medida socioeducativa correspondente é a 

advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade ou liberdade 

assistida. 

Os atos infracionais considerados graves são os análogos a crimes de maior 

potencial ofensivo, cometidos sem violência ou grave ameaça, v.g. tráfico ilícito de 

entorpecentes e furto qualificado, a estes atos infracionais será cominada a medida 

socioeducativa de reparação de dano, prestação de serviços à comunidade, 

liberdade assistida ou semiliberdade. 

E finalmente, os atos infracionais considerados gravíssimos são os análogos 

a crimes de maior potencial ofensivo, cometido com violência ou grave ameaça à 

pessoa, v.g. homicídio, roubo e estupro. A estes atos infracionais as medidas 

aplicáveis são reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade 

assistida, semiliberdade ou internação. 

 

2.4. Procedimento para apuração dos atos infracionais 

 

O procedimento para a apuração de ato infracional se dá com a 

apresentação do adolescente apreendido pela prática de ato infracional à autoridade 

policial competente, que procederá à investigação. É obrigatória a imediata 

comunicação do fato ao Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca, bem 

como à família ou ao responsável legal do adolescente. O adolescente deve ainda 

ser cientificado de seus direitos estabelecidos pelo ECA. 

Se o ato infracional cometido pelo adolescente foi praticado com violência ou 

grave ameaça à pessoa, a autoridade policial deverá lavrar “auto de apreensão”, e 

realizar os atos necessários para a comprovação da materialidade do ato infracional. 
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Após a realização dos atos investigatórios, a autoridade policial deve analisar se há 

a possibilidade de recolocar o adolescente em liberdade, em regra é decidido pela 

restauração da liberdade. Então, se posto em liberdade, o adolescente e seus pais 

ou responsável devem firmar o compromisso junto à autoridade policial de que 

comparecerão ao órgão do Ministério Público no mesmo dia ou no dia seguinte. 

No caso em que se avalie que não há condição de recolocar o adolescente 

em liberdade, geralmente quando há grande comoção pública, nos crimes contra a 

vida ou contra os costumes, o adolescente será temporariamente detido e deverá 

ser mantido em lugar diferente dos encarcerados adultos, no prazo máximo de 24 

horas será apresentado ao Ministério Público. 

O Ministério Público analisará o caso, e se entender necessário requererá a 

internação provisória do adolescente, a autoridade policial também pode representar 

junto ao Ministério Público pela decretação da internação provisória. A requisição 

será analisada pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude, que se entender 

necessária a internação, deverá ter a decisão fundamentada em indícios suficientes 

de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida, a 

internação não poderá exceder 45 dias. Durante este período, o procedimento 

judicial deverá ser concluído.    

3. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

3.1. Conceito 

 

Previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas 

socioeducativas correspondem à resposta estatal aplicada pela autoridade judiciária 

competente, a fim de inibir a realização de atos infracionais.  

As medidas podem ser abertas (advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida), ou privativas de liberdade 

(internação e semiliberdade). Apesar de as medidas possuírem aspectos coercitivos 

e sancionatórios, não se tratam de pena ou castigo, mas, sim, de auxílio e 

orientação, através de medidas pedagógicas aos adolescentes infratores. 
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A aplicabilidade das medidas socioeducativas deve levar em consideração a 

gravidade e as circunstâncias do ato infracional cometido observando, sempre, a 

capacidade de compreender e de cumprir as medidas que serão impostas e as 

necessidades pedagógicas do adolescente, priorizando àquelas medidas que visem 

ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (art.100, ECA).   

A seguir, analisaremos as espécies de medidas socioeducativas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

3.2. Espécies de medidas socioeducativas 

a) Advertência 

É a primeira medida judicial aplicada em casos de atos infracionais e de 

menor potencial ofensivo. Consiste na advertência verbal reduzida a termo e 

assinada, (art. 115 do ECA). 

A advertência não é apenas uma “bronca”, haja vista que dela resultará um 

termo, no qual conterá os deveres do menor e as obrigações de seus pais ou 

responsáveis, com o propósito de alertar, de forma pedagógica, o adolescente e 

seus genitores ou responsáveis para os riscos do envolvimento no ato infracional, 

redirecionando o seu comportamento. 

b) Reparação de Danos 

Prevista no art. 116 do ECA, a reparação de danos poderá ser imposta pela 

autoridade judiciária competente, toda vez que do ato infracional resultar prejuízo 

patrimonial. O juiz determinará que o infrator restitua a coisa, promova o 

ressarcimento do dano ou outra forma que compense o prejuízo da vítima. Esta 

medida poderá ser substituída por outra adequada se existir manifesta 

impossibilidade de ser cumprida, isto se dá para evitar que a reprimenda fuja da 

pessoa do infrator, perdendo seu caráter educativo. 

Entretanto, a reparação de danos é pouco aplicada, porque a maioria 

esmagadora dos menores infratores são oriundos de lares desafortunados e 

desestruturados, sem quaisquer condições de reparar os danos que causaram. 
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c) Prestação de Serviços à Comunidade 

A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade está 

prevista no art. 117 e § único, do ECA. Consiste na prestação de serviços 

comunitários, sem remuneração, junto a estabelecimentos de serviços públicos ou 

de relevância pública, governamentais ou não governamentais, conferindo senso de 

responsabilidade ao infrator. 

As atividades deverão ficar a cargo da entidade conveniada responsável 

pela execução da medida e ser conforme à aptidão física e o nível de formação do 

adolescente, para não constrangê-lo, perdendo o seu caráter pedagógico.  

O prazo do cumprimento da medida não ultrapassará seis meses, devendo 

ser proporcional à gravidade do ato praticado, podendo ser aplicadas em qualquer 

dia da semana, não prejudicando o adolescente que continuará estudando e 

trabalhando, normalmente, e convivendo na sua comunidade. 

d) Liberdade Assistida 

A medida de liberdade assistida, prevista no art. 118 e 119 do ECA, com o 

prazo mínimo de seis meses, dependendo do comprometimento do adolescente com 

o cumprimento das metas estabelecidas, podendo ser prorrogada, revogada ou 

substituída por outra medida a qualquer tempo. Tem o objetivo de auxiliar, tratar, 

orientar e acompanhar o adolescente. 

O caso será acompanhado por pessoa capacitada, designada pelo juiz, com 

o propósito de supervisionar o adolescente, mantendo-o no seio familiar e 

estabelecendo um Plano Individual de Atendimento. O adolescente permanecerá em 

liberdade, ou seja, em sua moradia, submetendo-se às exigências do programa, 

como frequência escolar e participação em atividades propostas pelo orientador. 

Os Núcleos de Liberdade Assistida encaminharão ao juiz relatórios 

informando o desempenho do adolescente no programa, caso o jovem descumpra 

as orientações, serão adotadas providências por parte da Justiça, para 

responsabilizá-lo. 
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e) Semi-liberdade 

Medida socioeducativa elencada no art.120 do ECA, que prevê a privação 

parcial de liberdade, já que o adolescente poderá realizar atividades externas 

durante o dia, independentemente de autorização judicial. Tal medida é aplicada 

pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude, sempre assegurando as garantias 

individuais e processuais previstas no ordenamento jurídico. É admissível tanto no 

início ou como forma de progressão para o meio aberto.  

No período em que estiver cumprindo a semi-liberdade, o adolescente 

deverá, obrigatoriamente, participar de programas de escolarização e 

profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos já 

existentes na comunidade. Não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que 

couber, as disposições relativas à internação, logo, entende-se, que a sua 

manutenção será reavaliada a cada seis meses.  Em casos de evolução satisfatória, 

o adolescente poderá sair aos finais de semana para ficar em sua moradia, voltando 

na data e horário programados. 

f) Internação 

É a medida privativa de liberdade, prevista nos arts.121 até 125 do ECA, 

aplicada pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude, assegurando aos jovens 

privados de liberdade proteção, educação, formação profissional, esporte, etc. 

Sujeita-se aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoas em desenvolvimento. 

A medida deverá ser aplicada somente aos casos mais graves como a 

última ratio, em caráter excepcional, pois é a mais severa prevista no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, por privar o adolescente de sua liberdade.  

A seguir, analisaremos cada princípio condicionado a medida de internação: 

1) Princípio da Brevidade-  o adolescente deverá ser  privado por menor 

tempo possível de sua liberdade, por isso a medida comporta prazo máximo de três 

anos, com avaliação a cada seis meses. Atingido o prazo de três anos o adolescente 
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será colocado em liberdade, e, dependendo do caso, sujeitar-se à medida de 

semiliberdade ou liberdade assistida.  

2) Princípio da Excepcionalidade- significa que a internação deverá ser 

aplicada em última ratio, isto é, somente em casos excepcionais, (art. 122, § 2º do 

ECA), apenas quando frustrados os esforços à reeducação do adolescente, 

mediante outras medidas socioeducativas.  

3) Princípio do “respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento”- no momento de aplicação da medida de internação, será 

considerado o processo de transformação física e psíquica na adolescência, que 

necessita de maior atenção. A resposta estatal de reprovação social deverá ser 

moderada, sem, no entanto, aliviar as consequências decorrentes do ato infracional, 

para não incutir no adolescente infrator a ideia de impunidade. 

 

3.3. Regressão da medida socioeducativa 

 

O adolescente infrator que recebeu medida socioeducativa de prestação de 

serviços à comunidade, liberdade assistida, reparação de danos e advertência pode 

sofrer a regressão no cumprimento da sanção estatal, passando a cumprir a medida 

de semi-liberdade ou internação, desde que o adolescente descumpra 

injustificavelmente e reiteradamente a medida socioeducativa imposta, 

demonstrando, assim, comportamento inadequado e inaptidão para o cumprimento 

da medida menos gravosa. Para tanto, faz-se necessária, segundo a súmula n° 265 

do STF, “a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida 

socioeducativa”. 

 

3.4. Progressão da medida socioeducativa 

 

Ainda, após o cumprimento de certa medida socioeducativa, poderá ser 

concedida pelo juiz a progressão no cumprimento das medidas, sendo que, então, o 

adolescente passa a cumprir medida menos gravosa. Entretanto, para tal, a 

progressão só é indicada quando mais adequada do que a outra medida. Neste 
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sentido, ainda, o juiz deverá analisar as avaliações psicológicas e sociais do menor 

para que tome sua decisão. 

Entretanto, é importante que tal decisão seja bem fundamentada e não 

transforme em medida de impunidade para o adolescente. A progressão só deve ser 

cabível quando o magistrado entender necessário a mudança, sendo que sempre se 

deve buscar a reinserção e ressocialização do menor. 

 

3.5. Remissão 

 

Prevista nos artigos 126 a 128, e 188, a remissão nada mais é do que o 

perdão ao ato cometido pelo adolescente. Concedida apenas aos atos infracionais 

menos gravosos, ou seja, medidas socioeducativas em meio aberto, a remissão 

deve atentar-se ao contexto fático-social. Importante ressaltar que a remissão não 

significa reconhecimento de culpa, e também não serve como antecedentes 

criminais.  

3.6. Prescrição da medida socioeducativa 

 

Apesar de sedimentado pela jurisprudência o cabimento de prescrição às 

medidas socioeducativas, tal medida ainda é divergente. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente não possui qualquer disposição acerca da prescrição das medidas 

socioeducativas, entretanto, sumulou o Superior Tribunal de Justiça: “Súmula n. 338: 

A prescrição penal é aplicável nas medidas sócio-educativas”. 

Conforme esta posição, ainda que não haja previsão legal no Estatuto, e 

portanto firmada sobre a posição doutrináriam, a prescrição em concreto e a 

prescrição executória serão calculadas a partir da estipulação da medida 

socioeducativa em sentença. Para tal, é necessário distinguir três possíveis 

situações: 

Primeiramente, as medidas socioeducativas que não determinam nenhum 

tempo de cumprimento, como advertência ou obrigação de reparar o dano, as quais 

prescrevem em um ano e meio, com base no menor prazo previsto pelo Código 

(artigo 109, inciso VI, CP), já com a redução prevista no artigo 115, em razão da 
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maioridade. 

Com relação às medidas que não têm tempo determinado, o tempo para a 

prescrição será calculado em cima do tempo máximo que o adolescente pode ficar 

internado, ou seja três anos. Assim, nos termos dos artigos 109, inciso V, e artigo 

115, ambos do Código Penal, a prescrição se daria em quatro anos.  

Por fim, no que se refere às medidas que possuem tempo determinado em 

sentença, a prescrição será sobre tal prazo, sendo observadas, de mesma forma, as 

regras dos artigos 109 e 115 do Código Penal.  

Todavia, mesmo com tal súmula, ainda há posições discordantes da aplicação 

do instituto da prescrição para as medidas socioeducativas. Estas possuem natureza 

jurídica diversa das penas, uma vez que aquelas possuem caráter ressocializador e 

reeducativo, diferentemente da pretensão punitiva do âmbito criminal. Assim, a 

prescrição das medidas socioeducativas seria uma incoerência com a real finalidade 

do Estatuto, de caráter pedagógico.  

Entretanto, também existe a posição de que a demora na aplicação da lei faz 

com que a medida socioeducativa perca sua essência. Desta feita, ao invés de 

ocorrer a prescrição da medida, há a extinção e arquivamento do processo em 

decorrência da perda do caráter educativo do Estatuto. 

4. MEDIDAS PROTETIVAS 

4.1. Conceito 

 

As medidas de proteção são providências legais previstas no Título II, arts. 

98 ao 102, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que serão sempre aplicáveis 

quando os direitos acolhidos pelo próprio ECA forem ameaçados ou violados, por 

ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsável; ou em razão da conduta da criança ou do adolescente.  

Sendo assim, quando as crianças ou adolescentes encontrarem-se em 

situação de risco pessoal ou social e tiverem seus direitos fundamentais ameaçados 
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ou violados serão aplicadas as medidas protetivas. Estes direitos são os previstos 

na legislação protetiva, como vida, saúde, educação, lazer, convívio familiar etc. 

Porém as medias protetivas não se restringem somente a omissões, visto que o 

próprio comportamento da criança ou adolescente pode ser a causa de aplicação 

das medidas protetivas, conforme o inciso II do artigo 98 do ECA. 

 

4.2. Espécies 

 

As espécies de medidas protetivas estão elencadas no artigo 101 do ECA, 

são elas: 

I- encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

O encaminhamento aos pais ou responsável é a providência a ser aplicada 

nos casos de menor gravidade, como, por exemplo, uma criança ou adolescente 

perdido ou em fuga e nos casos de omissão de terceiros em relação aos deveres da 

guarda. Os pais ou responsáveis são intimados e a criança ou adolescente é 

entregue mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

A orientação, apoio e acompanhamento temporários são diferentes do 

encaminhamento, porque são condicionados a um lapso temporal e serão 

executados por uma equipe interdisciplinar que poderá ser o Conselho Tutelar, 

serviço de assistência social ou serviços especializados do próprio poder Judiciário. 

São aplicadas aos casos em que não existam omissões imputáveis aos pais ou 

responsáveis, porém a família é desestruturada, o que torna o ambiente prejudicial 

ao desenvolvimento psicossocial da criança ou adolescente. 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de 

ensino fundamental; 

Matrícula e frequência obrigatórias estão relacionadas diretamente com a 

evasão escolar, caracterizada pelo distanciamento da criança ou adolescente do 
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sistema de ensino, tanto em razão do trabalho infantil, quanto pela omissão dos pais 

ou responsável. Também são aplicáveis aos casos de falta de matrícula ou negativa 

de sua aceitação por parte do estabelecimento de ensino público. A evasão escolar 

é normalmente constatada pelos agentes de ensino e pelo Conselho Tutelar, que 

buscam solucionar os casos através da conscientização dos pais ou responsáveis e 

da própria criança ou adolescente a respeito da importância da educação. Quando 

os casos não são resolvidos através da conscientização, são levados ao 

conhecimento do Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à 

criança e ao adolescente; 

A inclusão em programas sociais e de auxílio são aplicadas quando se 

constata situação de carência ou abandono, principalmente nos casos de 

desnutrição e violações de direitos resultantes da situação econômico-financeira. 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em 

regime hospitalar ou ambulatorial; 

É uma regra decorrente do direito fundamental à vida previsto na 

Constituição Federal e no ECA. Sua aplicação se dá quando precedida de um laudo 

técnico que declara sua necessidade, devendo ser aplicada em conjunto com a 

medida que obriga os pais ou responsáveis a providenciarem que a criança ou 

adolescente obtenha o tratamento necessário, conforme disposto no artigo 129, VI 

do ECA. 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação 

e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

Os programas de orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos estão 

previstos no artigo 227, §3, VII da CF, podendo o tratamento ser realizado em 

regime hospitalar ou ambulatorial. Para aplicação destas medidas, é necessário o 

convencimento da criança ou adolescente da necessidade de se submeter a 

determinado tratamento, tendo em vista que as medidas protetivas não possuem 

caráter coercitivo ou privativo de liberdade. 

VII - acolhimento institucional; 
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VIII – inclusão em programa de acolhimento familiar; 

Tanto o acolhimento institucional quanto a inclusão em programa de 

acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizadas para 

transição ou reintegração familiar da criança ou adolescente. Para que a criança ou 

o adolescente seja encaminhado a uma instituição de acolhimento ou a uma família, 

é necessário uma Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária 

competente. Logo após o acolhimento, a entidade acolhedora é responsável por 

elaborar um plano individual de acolhimento, visando à reintegração familiar, salvo a 

existência de ordem escrita da autoridade competente. O plano de acolhimento deve 

levar em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou 

responsável. O acolhimento institucional ou familiar deverá ser no local mais próximo 

à residência dos pais da criança ou adolescente, para viabilizar a participação dos 

pais no processo de reintegração familiar, estimulando o contato com a criança ou 

adolescente acolhido. Quando verificada a possibilidade de reintegração familiar, o 

responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional comunicará a 

autoridade judiciária, para que esta comunique ao Ministério Público que decidirá a 

possibilidade de reintegração. 

IX - colocação em família substituta. 

A colocação em família substituta é uma medida extrema, que só deve ser 

aplicada em situações de extrema gravidade, por isso se encontra como última 

alternativa. Nessas situações há a destituição do poder familiar e se dá por meio de 

guarda, tutela ou adoção. 

 

4.3. Competência  

 

A aplicação das medidas protetivas não necessariamente será judicial. A 

autoridade competente para executar as medidas de proteção, dos incisos I a VI do 

art. 101, será o Conselho Tutelar ou, nos demais casos do art. 101, a autoridade 

judiciária.  
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O juiz da infância e da juventude tem competência para administrar 

privativamente as medidas de proteção. Por força do disposto no art. 262 do 

Estatuto, ele é competente para conhecer da problemática e administrar as medidas 

específicas de proteção a todas as crianças carentes ou infratoras, enquanto não 

forem criados e instalados os Conselhos Tutelares. 

Quando a aplicação da medida de proteção for judicial, a ação é movida pelo 

Ministério Público, cuja legitimidade provém do artigo 201, inc. VIII, do ECA, o que 

não anula a legitimidade concorrente da criança ou adolescente e de seus pais ou 

responsáveis. Já a competência judicial é determinada pelo domicílio dos pais ou 

responsável ou pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos 

pais ou responsável (art.147).  

Além disso, de acordo com o parágrafo único do art. 148, quando se tratar 

de ameaça ou violação de direito da criança ou adolescente nas hipóteses 

elencadas pelos incisos do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da 

Juventude para o fim de: conhecer de pedidos de guarda e tutela; conhecer de 

ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; 

suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; conhecer de pedidos 

baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder 

familiar; conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais; 

designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, 

ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de 

criança ou adolescente; conhecer de ações de alimentos e determinar o 

cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. 

 

4.4. Aplicabilidade 

 

Na aplicação das medidas protetivas, serão levadas em conta as 

necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. A condição de sujeito de direitos da criança e do 

adolescente é um dos princípios que regem a aplicação das medidas protetivas. Por 

causa disso, são obrigatórias suas oitivas quando estiver em jogo a necessidade de 
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salvaguarda de seus direitos, em separado ou na companhia dos pais ou 

responsáveis, bem como os seus pais ou responsáveis, têm direito a serem ouvidos 

e a participarem nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de 

proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária 

competente.  

Ademais, no artigo 100 do ECA, são listados outros princípios a serem 

observados na aplicação das medidas supracitadas, como a proteção integral e 

prioritária, responsabilidade primária e solidária do poder público; interesse superior 

da criança e do adolescente; privacidade; intervenção precoce; intervenção mínima; 

proporcionalidade e atualidade; responsabilidade parental; prevalência da família e 

obrigatoriedade da informação. 
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